
MĚSÍČNÍK OBYVATEL ROŽNOVSKA       I       ČÍSLO 9       I       ROČNÍK XXXII      I     30. ZÁŘÍ 2022

Komunální volby v Rožnově vyhrálo ANO 
Komunální volby v našem městě vyhrálo  ANO 2011 (24,92 % hlasů). Druzí skončili Nezávislí Rožnováci s 23,02 %. Tyto dvě strany získaly po 
pěti mandátech ve 21členném zastupitelstvu. Své politiky v zastupitelstvu budou mít také KDU-ČSL (17,20 % — 4 mandáty), ODS (13,31 % 
— 3 mandáty) a dvě dvoumandátové strany, a to SPD (9,36 %) a Zdravý Rožnov (8,73 %). K volbám přišlo 5 640 z 13 269 oprávněných voličů, 
což činí celkovou účast 42,51 %. Během října by se mělo uskutečnit ustanovující zasedání zastupitelstva, kde bude zvoleno vedení města.  (r)

INZERCE

DLOUHOLETÁ PRAXE
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Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

Jiří Pavlica (vlevo) se svým předchůdcem 
Radimem Holišem. Foto Petra Graclíková 

Nejen děti putovaly s broučkyNejen děti putovaly s broučky

V pátek 23. září uspořádala rožnovská knihovna v parku Podzimní putování s broučky. Dorazily na něj stov-
ky dětí se svými rodiči, prarodiči či kamarády. Průvod odstartoval u hudebního altánu, odkud se přesunul do 
Dřevěného městečka, kde na všechny čekal bohatý doprovodný program.          Text a foto Pavel Románek

Rožnov má za sebou Dny sociálních služeb a také letos ocenil osobnost sociální oblasti. U příležitosti 
„Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti 2022“ si ve středu 7. září ocenění převzala Petra 
Mizerová (s kytkou), která se stará o klienty Denního stacionáře Radost. V týdnu proběhlo také se-
tkání poskytovatelů sociálních služeb, Rožnovská noc venku nebo beseda na téma bezdomovectví.  (r)

Osobností sociální oblasti je Petra Mizerová
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Dne 8. září uplynula lhůta pro 
odstoupení od smlouvy ze strany 
zhotovitele k hlavní stavbě KC. 
Nyní jsou dokončeny základové 
konstrukce a probíhají úpravy 
vnějších ploch. Město posuzuje 
podklady k žádosti o navýšení 
ceny za hlavní stavbu.

Stavba kulturního centra
KRÁTCE

Práce na rekonstrukci a přístavbě 
Městské knihovny v Rožnově na-
dále pokračují dle projektu. Aktu-
álně se pracuje na bednění střechy 
přístavby knihovny. Současně byla 
podána žádost o dotaci, kde může 
město získat finanční podporu až 
do výše 30 mil. Kč.

V rožnovské ulici Pionýrská je do-
končena výměna kanalizační sto-
ky včetně přípojek. Nyní bude po 
tlakových zkouškách realizováno 
přepojování vodovodních přípo-
jek. Finální asfaltování povrchu 
proběhne v době 26. až 29. října. 
Poté bude silnice otevřena.

I v letošním školním roce se počí-
tá s výukou v normálním režimu, 
tedy za přítomností žáků. O  di-
stanční výuce na ZŠ Záhumení 
není uvažováno. Vedení města 
odmítlo fámy o tom, že by se uva-
žovalo o zavedení distanční výuky 
z důvodu úspor energií.              (r)

Přístavba knihovny pokračujeOpravy na Pionýrské finišují Info k ZŠ Záhumení 

Rožnované zkrášlují ulice květinovými výzdobamiRožnované zkrášlují ulice květinovými výzdobami

Šestnáctý ročník soutěže Kvetoucí 
město Rožnov pod Radhoštěm zná 
již své vítěze. 

Na soutěži se podílely Téčko, Sta-
vební bytové družstvo a Spolek 
rožnovských žen. „Všechny přihlá-
šené květinové výzdoby byly opravdu 
krásné a  je vidět, že nejen oceněné 
dámy, ale i  pánové mají péči o kvě-
tiny zvládnutou na jedničku. Vybrat 

vítěze nebylo lehké,“ uvedl ředitel 
pořádajícího Téčka Jakub Sobotka.

V každé kategorii se vyhodnoco-
valy tři nejlepší květinové výzdoby 
a vítězové si tak odnesli i hodnotné 
ceny. Do soutěže věnovali dárky 
sponzoři z řad soukromých firem. 
„Děkujeme všem, kteří se do soutěže 
zapojili, a věřím, že každým dalším 
rokem bude účast ještě vyšší. Je ra-
dost sledovat všechny předzahrádky, 

balkony i okna, které zdobí rozkvetlé 
květiny a dělají tak naše město hez-
čí,“ dodal radní Ivan Lukáš, který 
následně i předal ceny vítězům. 

Hodnotící komise vybrala tři nej-
lepší výzdoby ve všech třech kate-
goriích (v pořadí od 1. místa):

 � Kategorie balkony a okna v byto-
vých domech — Jana Flesarová, Jana 
Dobrozemská, Marie Janečková.

 � Kategorie balkony a okna v rodin-
ných domech — Josef Mikunda, Eva 
Vlčková, Eva Pechová.

 �Kategorie zahrádky před bytový-
mi domy — Helena Panašová, Jar-
mila Matoušů, Marie Davidová, 
Milena Hromadová a Hana Pavli-
cová.  

(měú)
foto Petr Fojtášek, Téčko

Účastníci 16. ročníku soutěže.

UPOZORNĚNÍ 
PRO PACIENTY
Oznamujeme, že 31. 10. 2022 
dojde k uzavření Psychiatrické 
ambulance MUDr. Lenky Chro-
bokové v Rožnově pod Radhoš-
těm, ul. Letenská 1183. 

Ukončení běžného provozu 
ordinace je 29. 9. 2022. Ne-
odkladné záležitosti je možné, 
po předchozí domluvě, osobně 
dořešit v ordinaci do 20. října. 
Zdravotní karty pacientů budou 
v průběhu roku 2023 předány 
k archivaci na Krajský úřad ve 
Zlíně. 

Do té doby je možné požádat 
o  zaslání výpisu ze zdravotní 
dokumentace. 

 � Kontakt na lékařku: 
Tel. 724 242 099 (sms), e-mail: 
lenka.chrobokova@seznam.cz. 

(i)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám zděný byt 3 + 1 s pří-
slušenstvím v osobním vlastnic-
tví na sídlišti 6. května v Zubří, 
pozn.: výměra 60 m2, 2 sklepy, 
balkón, 2. np., tel. 604 794 698.

Do základních škol nastoupilo 178 prvňáčků
Přesně 178 prvňáčků usedlo ve 
čtvrtek 1. září do školních lavic 
v  Rožnově. V pěti školách, jejichž 
zřizovatelem je město Rožnov pod 
Radhoštěm, a také ve dvou dalších 
základních školách ve městě, začal 
nový školní rok 2022/23.   

Město je zřizovatelem celkem 
pěti základních škol — 5. května, Vi-
dečská, Pod Skalkou, Koryčanské 
Paseky a Záhumení. Kromě nich se 
na území města nachází ještě sou-
kromá škola Sedmikráska a krajská 
ZŠ Rožnov pod Radhoštěm Tyršo-
vo nábřeží (bývalá ZŠ praktická). 
Celkově ve všech sedmi školách ve 
městě nastoupilo do prvních tříd 
178 prvňáčků.   

Nejvíce nových žáků přivítala ZŠ 
5. května. Do školních lavic tam ve 
čtvrtek ráno usedlo celkem 52 prv-
ňáčků. Třiačtyřicet nových žáků 
nastoupilo do ZŠ Pod Skalkou (viz 
foto z pasování prvňáčků), kde je 
přivítal starosta města Jiří Pavlica. 
„Škola měla hezky připravené paso-
vání, které si malí prvňáčci jistě užili 
a budou pamatovat. Dětem jsem po-
přál, ať se jim ve škole líbí a ať jim 
chuť učit se vydrží celý život,“ řekl 
starosta Rožnova Jiří Pavlica.  

Svůj první školní den si proži-
li také malí žáci na ZŠ Videčská, 

kde třetí nejvyšší počet prvňáčků 
(21) přivítala místostarostka města 
Kristýna Kosová. „Popřála jsem dě-
tem, ať se jim daří a hlavně ať je to 
ve škole baví. Musím malé prvňáčky 
pochválit, protože hned ze začátku se 
děti velmi rychle rozkoukaly a hned 
si svižně začaly rozebírat všechny 
možné pomůcky pro jejich první škol-
ní rok v životě,“ uvedla místostarost-
ka Kristýna Kosová.

Školákům v Rožnově pod Rad-
hoštěm cestu do a ze školy hlídají 
strážníci Městské policie Rožnov 
pod Radhoštěm a v rámci mož-
ností také policisté z Obvodního 
oddělení Policie ČR v Rožnově, 
kteří budou opět pravidelně dohlí-
žet na nejvytíženější přechody pro 
chodce ve městě.

(měú), foto Marek Havran
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Vodovod Horní Paseky blíže k realizaci
Na stavbu vodovodu do rožnovských 
Horních Pasek bylo požádáno o  do-
taci. Komise Ministerstva zemědělství 
schválila dotaci ve výši 75,522 milionu 
korun. 

Společnost Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a. s., žádala o dotaci z Mini-
sterstva zemědělství na stavbu „Záso-
bování pitnou vodou lokality Horní 
Paseky — Rožnov pod Radhoštěm“. 
Komise Ministerstva zemědělství 
schválila dotaci na tuto stavbu, a to 
ve výši 70 % z  uznatelných nákladů 
107,888 mil. Kč, konečná částka je 
tedy přesně ve výši 75,522 mil. Kč. 
Nyní bude připraveno a projednáno 
rozvržení čerpání a zahájení úkonů 
přípravy stavby. Jedná se o finální 
fázi před zahájením výstavby. „Přes-
ný termín zahájení stavby bude upřes-
něn s  ohledem na rozvržení čerpání 
a  klimatické podmínky. Výstavba také 

pravděpodobně začne realizací vodoje-
mu, ideálně na podzim letošního roku. 
Samotná výstavba vodovodních řadů 
s  omezením dopravy se začne budovat 
nejdříve v první polovině roku 2023. 
O  všech omezeních však budeme do-
předu občany města informovat,“ uvedl 
Roman Pilař, ředitel společnosti Vo-
dovody a kanalizace Vsetín, a. s.

Vybudování vodovodu zajistí zá-
sobování pitnou vodou v oblasti 
Horních Pasek, kde jsou jednotlivé 
objekty zásobovány vodou pouze 
z  lokálních zdrojů (studní). „Získání 
a potvrzení dotace je skvělá zpráva pro 
nás všechny. Jsem opravdu rád, že se 
blížíme k realizaci vybudování vodovo-
du a že jsme se společností VaK našli 
způsob, jak tento projekt zdárně usku-
tečnit a zajistit tak lidem pitnou vodu 
i v této oblasti,“ dodal starosta města 
Jiří Pavlica.

(měú)

Ekonomická kondice města k 21. září
Rozpočet pro rok 2022: 780 mil. Kč * Zadluženost města: 33 mil. Kč 
(v  roce 2011 si město vzalo úvěr 103 mil., kdy 75 % bylo použito na 
přeúvěrování dříve poskytnutých úvěrů a 25 % bylo využito do investic. 
Nyní je zůstatek zmíněných 33 mil. * Výše úvěru za účelem dofinanco-
vání staveb KC a knihovny: 297 mil. Kč (dosud čerpáno 0 Kč) * Aktu-
ální náklady na stavbu KC: 11,551 mil. Kč (uhrazené fa) * Náklady na 
stavbu knihovny: 10,666 mil. Kč. (uhrazené fa) * Aktuální výše dotací 
na KC a knihovnu: 80 mil. Kč. V jednání je navýšení dotací * Finanční 
rezerva na účtu města: 10 mil. Kč (navýšena ZM 13. 9. 22) *         (měú)
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Změny na sítích kabelové televize provozovatele TKR JašekZměny na sítích kabelové televize provozovatele TKR Jašek
V úterý 11. 10. 2022 v brzkých 
ranních hodinách je naplánována 
významná modernizace u služby 
TELEVIZE – hlavní digitální vysí-
lání DVB-C (ladění KABEL) pro lo-
kality Rožnov p. R. (část od silnice 
I/35 na sever), Zubří, Střítež n. B., 
Zašová. Práce by měly být ukonče-
ny do 8. hodiny ranní. Vzhledem 
k charakteru změn bude nezbytné 
znovu naladit Vaše televizní při-
jímače, aby bylo možné sledovat 
všechny TV programy z nabídky 
kabelové televize.

Hlavním důvodem těchto změn je 
vytvoření podmínek pro rozšíření 
TV vysílání o programy ve vyso-
kém rozlišení obrazu, tzv. HD vysí-
lání pro nejbližší cca 3 roky. Vzhle-
dem k vývoji situace na trhu se 
HD vysílání stalo na přelomu roku 
2021 a 2022 standardem u  nejsle-
dovanějších TV stanic, jako jsou 

programy ze skupin ČT, NOVA, 
PRIMA, BARRANDOV, ÓČKO. 
Součástí změn je také odpojení 
z  vysílání TV stanic ve standard-
ním rozlišení obrazu, tzv. SD vysí-
lání (týká se ČT, NOVA, PRIMA, 
BARRANDOV, ÓČKA v  SD), které 
má nižší kvalitu obrazu a zabírá na 
„kabelovce“ místo, které můžeme 
využít pro nové TV kanály. Změny 
takového rozsahu jsme naposled 
prováděli v  březnu 2019.

Při takto zásadních změnách 
jsme u nás v TKR Jašek připraveni 
pomoci domácnostem s laděním 
televizorů bezplatně. Zájemci se 
mohou objednávat na telefonním 
čísle 571 115 225 nebo přes e-mail 
muj@valachnet.cz .

Protože se budou z TV vysílání 
odpojovat nejsledovanější progra-
my v SD rozlišení, může u někte-
rých z Vás vzniknout nejistota, 
zda právě Váš televizor zvládne 

příjem kvalitnějšího HD vysílání. 
Prověření schopností Vašeho tele-
vizoru je nejrychlejší přes vysílání 
INFOkanálů. V nabídce DVB-C 
jich vysíláme celkem 6, a pokud 
je možné je bez omezení sledovat, 
tak se není čeho obávat. Můžete 
se na nás také obrátit s dotazem 
a  podle typu Vašeho televizoru 
Vám pomůžeme určit jeho připra-
venost na příjem HD vysílání.

Důležitá informace pro diváky, 
kteří využívají doplňkové digitální 
televizní vysílání DVB-T (ladění 
ANTÉNA). V rámci DVB-T vysí-
lání se v nejbližší době nic nemění. 
Nejrychlejší způsob jak zjistit, že 
sledujete právě DVB-T vysílání, je, 
že máte k dispozici pouze 34  pro-
gramů a počet INFOkanálů je ro-
ven 3. Doplňkové DVB-T vysílání 
je určeno pro nejstarší televizní 
přijímače, které byly na český trh 
dodávány do roku 2012. Předpo-

kládáme, že doplňkové DVB-T 
vysílání by mohlo být ukončeno 
nejdříve začátkem roku 2024. 
Oficiální datum zatím nebylo sta-
noveno.

Dovolujeme si Vás také infor-
movat, že k 1. 9. proběhla změna 
smluvní dokumentace. Více in-
formací je dostupných na našich 
stránkách www.valachnet.cz ane-
bo na kontaktním místě v Rožno-
vě p. R., Nádražní 628. V období 
od 1. 9. se postupně upraví cena 
za základní programový balíček 
z  99  na 138 Kč v přepočtu za je-
den měsíc. Změna ceny se projeví 
v závislosti na tom, jestli za televiz-
ní službu platíte měsíčně, čtvrtlet-
ně, pololetně nebo ročně.

Děkujeme za Vaši přízeň. 

Za tým u nás v TKR Jašek, 
Ing. Bronislav Jašek

INZERCE

Déšť hasičskou soutěž nepřekazilnepřekazil
Na konci letních prázdnin se již po 
dvanácté konala pohárová hasičská 
soutěž mužů a žen v rožnovském 
městském parku. Letos si síly v po-
žárním útoku změřilo 27 družstev 
napříč z celého Valašska. 

K vidění byla spousta krásných po-
žárních útoků, nic na tom nezměnilo 
ani nepříznivé, deštivé počasí. Nej-
lepšího času celého dne v kategorii 
mužů docílilo družstvo z Podhradní 
Lhoty, které o dvanáct setin sekundy 
předběhlo muže z Lešné. Třetí místo 
pak se ztrátou sedmi setin sekundy 
na druhou Lešnou obsadili kluci 
z  nedalekého Hutiska-Solance. Ne-
skutečně vyrovnané výkony. 

V ženské kategorii zvítězilo 
družstvo z Loučky B. Druhé mís-

to obsadilo družstvo z Rokytnice, 
třetí pak skončily sborové kolegyně 
vítězek, holky z Loučky A. Kate-
gorii mužů nad pětatřicet let ovlád-
lo družstvo z Pozděchova. Druhou 
a třetí příčku pak brali pánové 
z  Krhové A, respektive z Krhové 
B. Úspěchy svých starších kolegů 
ještě doplnili krásným pátým mís-
tem muži z Krhové. 

„Po hodnocení družstev byli tra-
dičně oceněni nejrychlejší proudaři. 
Cena pro nejrychlejší proudařku pu-
tovala do družstva Loučka B, cena 
pro nejrychlejšího proudaře pak do 
Velké Lhoty,“ uvedl za organizáto-
ry z SDH Rožnov pod Radhoštěm 
-Tylovice Ondřej Jurča. 

(r), fota Martin Jurajda
Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Útok zvládly skvěle také 
hasičky z Dolní Bečvy.

SDH Tylovice — nahoře zleva Vojtěch Jurča, Ivo Gregov, Martin Solanský, Jan 
Solanský a Ondřej Jurča. Dole zleva Stanislav Gajdůšek a Michal Kulišťák.

Na soutěži nechyběli ani rožnovský mís-
tostarosta Rožnova Jiří Melcher (vlevo) 
a starosta SDH Tylovice Jan Křenek.
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SPEKTRUM  NÁZORŮ

Uplynulý týden se uskutečnily v ČR komunální volby. Jak dopadly v Rožnově, jste se dozvěděli na 
titulní straně Spektra Rožnovska. Končícímu zastupitelstvu se ale ještě věnuje zářijové Téma měsí-
ce. Zastupitelům jsme poslali dvě otázky: 1. Co se v Rožnově za uplynulé čtyři roky povedlo, resp. 
nepovedlo? 2. Jste spokojeni s politickou kulturou v našem městě?

Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL)
Čtyři léta uplynula a je na nás, aby-
chom vystavili vysvědčení vedení měs-
ta za uplynulé volební období. Na 
úvod je ale nutné jasně říci, že i přes 
změny v koalici, nesou za aktuální 
stav města zodpovědnost ne dva, ale 
tři subjekty, bez ohledu na vývoj po-
sledních měsíců. Za poslední čtyři 
roky se určitě nezahálelo, otázkou je, 
jak účelná a přínosná to byla práce. 
Podařily se investice do škol a školek, 
máme další úseky chodníků do Tylo-
vic, na Dolní Paseky, zdárně pokraču-
je oprava chodníčků v městském par-
ku. Jsou tu ale i promarněné šance 
jako např. Společenský dům. Město 
se bude muset v budoucnu k využití 
této stavby postavit čelem. Naopak 
rozmáchlá gesta a příliš snové vize 
vedení radnice vedly k hromadění 
projektů, jejichž příprava stála ne-
malé peníze. Nyní ale leží v šuplíku, 
zastarávají a u mnohých je jasné, že 
nebudou pro finanční náročnost ni-
kdy realizovány. A peníze za ně jsou 
pryč. Tak se zodpovědný hospodář 
nechová. A jsou tu pochopitelně sli-
by někdejšího starosty. Kdo viděl, že 
by byl navzdory příslibům dokončen 
vodovod na Horní Paseky? Opravdu 
byla nepřekročitelná hranice 130 mi-
lionů na výstavbu kulturního centra? 
Ano, ceny prací a materiálů rostly, 
musíme se s tím vyrovnat. Aktuální 
stav financí města se zdá být v dob-
rém stavu, ale už se zapomíná na bu-
doucí závazky a na to, že je budeme 
muset příští roky uhradit. Vypadá to, 
že si s tím ale na radnici nelámou 
hlavu. Asi věří, že to nebudou muset 
řešit oni, ale zodpovědnost padne na 

jiné. Rožnovští lidovci mají zkušenost 
s opoziční rolí i s vedením radnice. 
A právě znalost poměrů z krizových 
let, kdy město kvůli zadlužení nemě-
lo na velké investice, nás vždy vedlo 
k střízlivému a realistickému přístu-
pu. Někteří to sice nazývají antikam-
paň, ti ale nepochopili, že nám jde 
o Rožnov a  jeho občany. 

Libor Adámek (Piráti)
Když se ohlédnu za uplynulým vo-
lebním obdobím, tak to byla doba 
především neustálých změn a zvlá-
dání krizí. Museli jsme zvládnout 
covid, nouzový stav, distanční jed-
nání a v jeho závěru reagovat na 
uprchlickou krizi, energetickou krizi 
a válku. Přes všechny problémy bylo 
hlavním tématem celého období 
dokončování projektů a následné 
zahájení výstavby kulturního cent-
ra a knihovny. Zahájila se příprava 
nového územního plánu a začal při-
pravovat projekt rekonstrukce sídliště 
nebo projekt nové městské cyklotrasy. 
Nové zastupitelstvo bude zavázáno 
dokončit rozjeté projekty, navíc bude 
mít obtížnou situaci jak vše ufinan-
covat a ještě si poradit s výzvami, 
které současná nestálá doba přinese.
Všechna jednání zastupitelstva pro-
bíhala na dobré úrovni, někdy sice 
padala silnější slova, ale myslím, že 
to k politice patří. Pro mě je zásad-
ní, že tu nemáme žádné kauzy, kdy 
by nějaký představitel města zneu-
žíval svou pozici. Politickou kulturu 
však netvoří jen zastupitelé, ale také 
vzájemná spolupráce lidí v komisích 
a výborech, kteří pracují pro město ve 
svém volném čase. Rád bych zde po-

děkoval za tuto ochotnou práci našim 
zástupcům v těchto orgánech zastupi-
telstva — Zdeňku Třosovi, Petru Hej-
nému, Petru Lušovskému, Martinu 
Valáškovi a za administrativu Lucii 
Rychtarové a Kamile Gálikové.

Jiří Martinek (ANO)
Je pátek večer a já si říkám, co jsme 
vlastně za tu dobu, co jsme ve vede-
ní města, udělali. Měli jsme odva-
hu oproti předchozímu vedení začít 
projekt kulturního centra a  přístav-
by knihovny, který se oddaluje od 
90.  let. Nebo chodník Tylovice — 
Hážovice, po kterém voláme my Ty-
lovjané už od roku 1970, a až nám 
se podařilo vykoupit pozemky a po-
stavit chodník pro občany, aby bez-
pečně mohli posílat své děti do škol, 
a  věřte nebylo to jednoduché. Máme 
nachystaný vodovod Horní Paseky, 
na který se připojí 130 domácnosti. 
Za zmínku stojí i příprava nového 
územního plánu, vybudování nových 
parkovacích míst a dětských hřišť ve 
vnitrobloku sídlišť. Ale hlavně získali 
jsme ve sporu s IPR ZŠ Záhumení 
a MŠ Koryčanské Paseky. Vybudova-
li jsme nová parkovací místa jako na 
ulici Zemědělská. Modernizujeme 
vybavení škol a jejich hřišť a na dal-
ší se chystáme. Zvládli jsme největší 
zkoušky, jako byla epidemie korona-
viru nebo uprchlická krize.

Radúz Mácha (Nez. a soukromníci)
Píšu tento příspěvek týden před vol-
bami. Čtenář už jejich výsledek zná 
a vkládá větší či menší naděje do no-
vého složení městského zastupitelstva. 
Co se v uplynulém volebním období 

z pohledu rozvoje města povedlo a co 
naopak ne, na to má každý zcela prá-
vem svůj osobní názor. Za mě? Určitě 
to mohlo být lepší. A jestli jsme praco-
vali v klíčových tématech jako tým při 
dodržování hranic politické kultury? 
Osobně jsem vnímal, že na začátku 
možná ano. V poslední třetině voleb-
ního období však nastala zcela nová 
situace. Po téměř 7 letech společného 
vládnutí jeden z koaličních subjektů 
svým rozhodnutím rozbil koalici a ute-
kl od spoluzodpovědnosti za výsledky 
předchozího společného panování. 
Jedním z důsledků tohoto kroku bylo 
bohužel i to, že se postupně vytrácela 
kultivovanost vzájemné komunikace, 
zhrubla politická kultura a někdy se 
vytvářela až nenávistná atmosféra, 
což nepříznivě ovlivňovalo nejen běžný 
chod, ale i rozvoj města. Záměrně zdr-
žovací taktika v zájmu osobního zvidi-
telnění a osobních ambicí mj. oddálila 
i celý schvalovací proces a následně 
realizaci největší plánované investice 
volebního období, kulturního centra, 
jehož cena mezitím vzhledem k objek-
tivním příčinám narostla. Teď bude 
zásadní, aby nová sestava zastupitelů, 
která vzešla z komunálních voleb, my-
slela strategicky dopředu, uměla vzá-
jemně konstruktivně a kultivovaně ko-
munikovat, naslouchat nejen sobě, ale 
zejména dobře míněným námětům 
obyvatel města a byla týmem. Týmem, 
jenž v rámci budoucích disponibilních 
finančních možností a zdrojů zapracu-
je přednostně na takových rozvojových 
projektech, které naše město posunou 
k naplnění jeho vize budoucnosti. 
Jako patriot tohoto města bych si to 
moc přál.

Poslední zasedání zastupitelstva ve volebním      Poslední zasedání zastupitelstva ve volebním      
                    období 2018 až 2022období 2018 až 2022
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Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
V Rožnově se povedlo dost věcí. Od 
dokončení chodníku Tylovice-Hážo-
vice poslední etapou, přes dokončení 
rekonstrukcí hřišť u základních škol 
či hřišť v sídlištích, až po otevření 
nových sociálních služeb pro osoby 
s tělesným postižením. Povedlo se na-
plánovat rozvoj Rožnova na dalších 
roky a zapojit do toho stovky občanů. 
Bohužel nemálo povedených věcí je 
překryto zpackanou realizací kultur-
ního centra. Ta skončí buď fiaskem 
a zašlapáním snu části Rožnováků 
na kulturní dům, nebo obrovským za-

dlužením, které zabrzdí rozvoj města. 
Na nové vedení města čeká velká vý-
zva. Politická kultura? No, může být 
hůř, ale bylo i lépe. Rožnov potřebuje 
silné vedení města. Potřebuje spojit 
síly a jít zase společně vpřed. Volby 
jsou (pro čtenáře byly) příležitostí. 
Snad se podaří dát Rožnov zase do-
hromady. Zaslouží si to. Rád tomu 
pomůžu, budu-li mít k tomu prostor.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Laskavý čtenář promine, pokud ho 
toto už v říjnu možná zajímat nebu-
de... Povedlo se ukončit spor s IPR 

a nabýt jistotu ohledně vlastnictví bu-
dov školy a školky. Povedlo se zahájit 
rekonstrukci nádraží, v jejímž rámci 
je stará budova památkou a není de-
molována. Povedlo se dokončit chod-
ník do Tylovic (zahájit jeho poslední 
etapu). Povedlo se schválit zadání 
územního plánu, a to hlasy všech za-
stupitelů. Povedlo se nahrubo posta-
vit knihovnu a zrekonstruovat hlavní 
budovu, byť je zde před námi ještě tři 
čtvrtě roku práce. Povedlo se zažádat 
o mix dotací na kulturní infrastruk-
turu, takže zřejmě nebude třeba čer-
pat jeden ze sjednaných úvěrů. Po-

vedlo se zajistit bezpečné přecházení 
u knihovny. Povedlo se rekonstruovat 
a doplňovat hřiště. Povedlo se posta-
rat o Ukrajince prchající před válkou. 
Povedlo se najít empatickou a roz-
hodnou tajemnici, která má obrovské 
nasazení. Transparentní zveřejňování 
záznamů ze zastupitelstva, smluv, ob-
jednávek a rozpracovaných projektů 
je považováno za samozřejmost, nad 
kterou se nikdo nepozastaví. Seznam 
není úplný, ale povedlo se toho dost 
a moc děkuji všem kolegům, kteří se 
na těchto úspěších i na běžném cho-
du úřadu podílejí.  

Dny zdravého pohybu přilákaly seniory nejen z Rožnova

Třetí zářijový týden měli v rožnov-
ském klubu seniorů nabitý akcemi. 
Od středy 14. do pátku 16. září se 
tam konaly Dny zdravého pohybu. 

Nejdříve se ve středu uskutečnila 
přednáška profesorky ze střední 
zdravotnické školy. „Dozvěděli jsme 
se, co všechno lze v seniorském věku 
dělat tak, abychom byli co nejdéle 
zdraví a aktivní,“ přiblížila místo-
předsedkyně rožnovského klubu se-
niorů Libuše Rousová a pokračova-
la: „Ve čtvrtek na nás čekalo plavání, 

konkrétně se jednalo o akci nazva-
nou Plaváno o dušu, kdy se počítal 
počet uplavaných bazénů za čas. No 
a stěžejním dnem se stal pátek, kdy 
jsme se všichni setkali na Atletickém 
hřišti Dany Zátopkové a čekal nás 
sportovní devítiboj.“

V devíti disciplínách měli senioři 
mimo jiné za úkol například „za-
běhnout na čas“, trefit se míčem do 
basketbalového koše, zapinkat si 
s míčkem na tenisové raketě nebo 
„vykročit“ do dálky. „Jsme rádi, že 
se do těchto aktivit zapojilo na dva-

apadesát žen a mužů, kdy mnozí 
sice byli přímo z Rožnova, ale přišli 
za námi i naši přátelé z okolních 
obcí. Nejstarší účastníce oslaví za 
nedlouho devadesátku, takže jak je 
vidno, věk při sportování rozhodně 
není překážkou,“ dodala Rousová 
s  tím, že na konci dne byli držitelé 
nejlepších sportovních výkonů od-
měněni. „Vyhodnotili jsme jednak 
výherce jednotlivých disciplín, a na-
konec i  hlavní výherce, kteří nasbí-
rali nejvíce bodů napříč všemi akti-
vitami. Tedy absolutní vítězkou se 

stala Zdeňka Štefelová, předsedkyně 
našeho rožnovského klubu seniorů, 
druhý skončil Stanislav Vybíral a tře-
tí příčku obsadila Anna Mořkovská 
ze Zubří. Všem patří velká gratulace. 
Za spolupráci bych chtěla poděkovat 
organizátorům, městu, kraji, sponzo-
rům a  také ZŠ Pod Skalkou,“ pro-
zradila jména nejlepších pátečních 
sportovců Libuše Rousová.

Rožnovský klub seniorů patří 
dlouhodobě k největším na Valaš-
sku. Aktuálně má 819 členů a po-
řádá okolo 300 akcí za rok.         (r)

Organizátorům byli k ruce školáci ze Základní školy Pod Skal-
kou, která přímo sousedí s Atletickým hřištěm Dany Zátopkové.

Nejlepší sportovní výkony podali — zleva — Stanislav Vybíral, 
Zdeňka Štefelová a Anna Mořkovská. Vítězům blahopřejeme!

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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V Zašové VEKRA svá okna nešetří!
Region Valašského Meziříčí má v Zašové nově nejmodernější vzorkovnu značky VEKRA, největ-
šího českého výrobce oken a dveří. Na ploše celých dvou pater jsou k vidění a vyzkoušení běžné 
okenní, ale i velké posuvné systémy, a to v reálné velikosti. Navíc je zde i možné si okna otestovat!

„Nová, v pořadí dvanáctá vzor-
kovna v České republice nabízí 
návštěvníkům také takzvané tes-
tovací centrum. Zde si mohou 
například vyzkoušet, zda okno 
odolá mechanickému poškození 
při nárazu medicinbalu či jak 
dokáže tlumit hlasitou hudbu, 
která vychází z rádia za ním, a je-
jíž hlasitost si mohou dle libosti 
zvyšovat,“ popisuje Ing. Milena 
Tomčíková, produktová ma-

nažerka značky VEKRA, nej-
většího českého výrobce oken 
a dveří, která dodává: „Součástí 
testovacího prostoru je i zkouška 
odolnosti vůči silnému mrazu 
pomocí mrazničky instalované 
za oknem a díky zkrápění, které 
věrně napodobuje vydatný déšť, 
i odolnost vůči protékání vody.“ 

V rámci vzorkovny si lze sa-
mozřejmě prohlédnout a osahat 
vše od běžných plastových oken 

pro panelové domy přes dřevě-
né sestavy vchodových a interié-
rových dveří až po atypicky vel-
ké posuvné systémy v podobě 
dřevohliníkových HS portálů. 
Samozřejmostí je i prezentace 
a praktické ukázky venkovní-
ho a vnitřního stínění, které je 
dnes již součástí téměř každé 
dodávky okenních a posuvných 
systémů. Samostatné patro je 
pak věnováno interiérovým dve-

řím. Zde se návštěvníci seznámí 
s tím, co je z hlediska interiéro-
vých systémů možné, ale pře-
devším načerpají inspiraci pro 
svůj byt či dům. 

Všem zájemcům se navíc 
vždy věnují odborní konzultan-
ti, kteří poradí s projektem no-
vostavby, nebo doporučí řešení 
pro rekonstrukci a zodpoví i ty 
nejzáludnější otázky! 

(pr)

VEKRA je největší značkou v České republice s téměř 100% 
známostí značky na českém trhu v segmentu oken, vchodových 
dveří a souvisejících doplňků. Značka zaměřená na vysokou 
kvalitu a odpovědnost při výrobě svých produktů ze dřeva, plas-
tu, hliníku i dřevohliníku, interiérových dveří a stínící techniky. 
Vždy jedinečná řešení pro konkrétní zakázku, kvalitní materi-
ály, špičkové zpracování, důraz na dodržení technologických 
postupů. Svým zákazníkům nabízí komplexní služby od úvodní-
ho poradenství a profesionálního řešení konstrukce, přes výro-
bu, až po odbornou instalaci všech prvků a následný potřebný 
servis – to vše je dnes značka VEKRA, která na českém trhu 
funguje od počátku devadesátých let. 
Více na www.vekra.cz.

Vzorkovnu najdeme v Zašové v průmyslové zóně. Autem se k ní lze dostat, když (ve směru 
od Valmezu) odbočíme doprava za prvním přechodem pro chodce (je řízen semaforem).

Odborníci VEKRY jsou připraveni zákazníkům vysvětlit vše důležité. Slavnostní otevření nové vzorkovny se uskutečnilo za přítomnosti vedení firmy. 

Nově otevřený showroom v Zašové.

http://www.vekra.cz
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KAM
ZA KULTUROU

ŘÍJEN
Vážení čtenáři,

níže vám přinášíme říjnový seznam kulturních akcí. Kino Panorama je již zbouráno a jeho plná náhrada bude až v no-
vém kulturním centru. Do té doby se bude občas promítat v klubu Vrátnice a v Brillovce (viz program Téčka). Městská 
knihovna naplno funguje v prostorech Společenského domu.

přes noc stal nepřítelem státu číslo jedna.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � STŘEDA 12. 10.
ZÁJEZD DO BESKYDSKÉHO DIVADLA • 
OSCAR PRO EMILY
Cena vstupenky včetně dopravy je 400 Kč. Re-
zervace vstupenek v Téčku, nebo telefonicky 571 
651 233/ 603 823 818 do 26. 9. 2022. Prodej 
vstupenek od 3. do 6. 10. 2022. Odjezd autobu-
su z autobusového nádraží v 17.00 hodin.

 � ČTVRTEK 13. 10.
KLUB CESTOVATELŮ • MICHAL VLČEK: 
OGAŘI SÚ V PERU
Přijďte si poslechnout cestovatelskou přednášku 
rožnovského ogara o zemi lam, indiánů, koky 
a všudypřítomných vysokých kopců.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 17. 10.
KINOKAVÁRNA • KRÁSNÉ BYTOSTI
Čtrnáctiletý Balli je bytostný outsider z rozvráce-
né rodiny. Marně hledá oporu doma i ve škole, 
kde je obětí šikany. Vše se mění ve chvíli, kdy po-
tkává skupinku tří problematických teenagerů, 
kteří ho nečekaně vezmou mezi sebe.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 �ÚTERÝ 18. 10.
KRUH PŘÁTEL HUDBY • TRIO VARIO
Magdaléna Hrudová — klavír, Ellen Klodová — 
housle, Kateřina Kosková — klarinet.
18.00 hodin — Brillovka
 

 � STŘEDA 19. 10.
KRISTINA BARTA QUARTET
Kristina Barta vystudovala jazzový klavír na 
Hudební a taneční fakultě Akademie múzických 
umění v Praze. Je držitelkou několika ocenění.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 20. 10.
KINOKAVÁRNA • JAN ŽIŽKA
Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího 
vojevůdce českých zemí…
19.00 hodin — Brillovka
 

 � ČTVRTEK 20. 10.
NA KAFE S MONTEVERDIM
Besedování Aleny Čípové s dirigentem Czech 
Ensemble Baroque Romanem Válkem. A k tomu 
komentovaná degustace piva Holendr z Krásna 
nad Bečvou.
18.00 hodin — Vrátnice
 

 � PÁTEK 21. A SOBOTA 22. 10.
VŠESVATSKÝ JARMARK

 � SOBOTA 1. 10.
BARAKA FACE JUNTA, KRANK, LUCIFER 
EFEKT
Hudební vystoupení tří kapel.
20.00 hodin — Vrátnice
 

 �NEDĚLE 2. 10.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
MLADÝCH VLKŮ BĚHÁ V OKOLÍ TOMTO 
DOSTI
V poslední den instalace výstavy proběhne ko-
mentovaná prohlídka s autorkami.
15.00 hodin — městský park
 

 � PONDĚLÍ 3. 10. 
KINOKAVÁRNA • BROADWAY
Nelly utekla ze své bohaté a panovačné rodiny. 
Když tančí ve striptýzovém klubu, potká Mar-
kose, malého, ale charismatického gangstera, 
který jí pomůže utéct před pohůnky jejího ne-
vlastního otce…
19.00 hodin — Vrátnice
 

 �ÚTERÝ 4. 10.
SHILPA RAY
Famózní zpěvačka (a hráčka na harmoniku) 
s indickými kořeny se po vydání letošního alba 
„Portait of a Lady“ vydává na evropskou šňůru.
20.00 hodin — Vrátnice
 

 � STŘEDA 5. 10.
POINT OF FEW
Finalista soutěže Jazz fruit 2020.Po dvou letech 
příprav a zkoušení je čeká ostrý start v podobě 
debutového alba Open to Closeness.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 6. 10.
KINOKAVÁRNA • INDIÁN
Ondřej je arogantní workoholik. Smyslem jeho 
života jsou peníze. Na cestě z Ameriky letadlo 
přelétá nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb 
indiánského náčelníka. Duch indiána stoupající 
k nebi narazí do letadla a nedopatřením se vtělí 
do Ondřeje. A tento duch má o Ondřejově životě 
a jeho hodnotách rozhodně odlišné představy.
19.00 hodin — Brillovka
 

 � PONDĚLÍ 10. 10.
KINOKAVÁRNA • NEZANECHAT STOPY
Polsko, 1983. Zemí otřásá případ Grzegorze 
Przemyka, středoškoláka, kterého policie ubila 
k smrti. Film založený na skutečných událostech 
sleduje příběh Jurka, jediného svědka, který se 

Tradiční podzimní jarmark na rožnovském ná-
městí s bohatou nabídkou zboží a dvoudenním 
doprovodným programem.
Masarykovo náměstí
 

 � SOBOTA 22. 10.
LAMINATE — X.MORPH, FOREST, VAANT, 
INSPIRAL X62
Drum‘n‘bass party ve Vrátnici.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 24. 10.
KINOKAVÁRNA • TROJÚHELNÍK SMUTKU
Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya 
jsou pozváni na luxusní výletní plavbu. Společ-
nost jim zde dělá opravdu vybraná smetánka. Je 
tu starý mládenec hledající životní lásku, výstřed-
ní ruský obchodník a celému mumraji vládne ka-
pitán, který je věčně pod parou.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 �ÚTERÝ 25. 10.
CZECH ENSEMBLE BAROQUE — MADRI-
GALY VÁLEČNÉ A MILOSTNÉ
Zobrazení vášnivé lásky jako zápasu ve vrchol-
ném cyklu slavného Itala.
18.00 hodin — evangelický kostel
 

 � STŘEDA 26. 10.
ARTA JEKABSONE QUARTET
Majitelka sametového hlasu, jazzová zpěvačka, 
skladatelka a aranžérka pochází z Lotyšska, 
ale již léta žije v New Yorku. Skvěle se umístila 
v několika pěveckých soutěžích. Na koncertním 
turné ji doprovodí Walter Phishbacher (USA) 
— piano, Jan Kořínek (CZ) — kontrabas, Joris 
Dudli (AT) — bicí.
19.00 hodin — Brillovka
 

 � ČTVRTEK 27. 10.
CHOROBOPOP, SAFENAT PANEACH
Rožnovská kapela Chorobopop vydala své druhé 
album Odrazit od dna. I na nové nahrávce kape-
la v jedenácti písních rozvíjí poetiku naznačenou 
svým názvem: textově chorobopis, hudebně pop. 
Pravda, ne vždycky. Hlasy chroptí i zvoní, kyta-
ry zvoní i řežou, basové linky vládnou. Sem tam 
synťák. CD je k mání nějakou dobu a teď vychá-
zí očekávaná vinylová verze, kterou pokřtí (jak 
jinak) ve Vrátnici a k tomu si pozvali pražskou 
kapelu Safenat Paneach.
20.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 31. 10.
KINOKAVÁRNA • UTAMA
Utama je pokorným žalozpěvem za mizející kul-
turu bolivijských indiánů i tichou, ale naléhavou 
připomínkou dopadů globálních klimatických 

T klub – kulturní agentura
Tel.: 571 651 233, 603 823 818
www.tka.cz
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Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz

 � STŘEDA 12. 10.
HUDEBNÍ ODPOLEDNE, TENTOKRÁT 
S  KYTAROU
14.00 hodin — KS
 

 � ČTVRTEK 13. 10.
DEN NA KOLE
Trasa — cyklostezkou. Info v Klubu seniorů.
9.00 hodin — sraz na parkovišti ZŠ Videčská
 

 � SOBOTA 15. 10.
ZÁJEZD ROSÉNKY DO KLIMKOVIC 
(mohou se zúčastnit i nečlenové Rosénky)
13.30 hodin — odjezd ze zastávky na ulici 1. máje
 

 � STŘEDA 19. 10.  
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA LÉČITELÉ (BOŽ-
CI) NA VALAŠSKU
14.00 hodin — KS
 

 � ČTVRTEK 20. 10.
POZOR ZMĚNA! VYHODNOCENÍ LITE-
RÁRNÍ VÝZVY
13.00 hodin — KS
 

 � PONDĚLÍ 24. 10.
SHROMÁŽDĚNÍ DŮVĚRNÍKŮ
14.00 hodin — KS
 

 � STŘEDA 26. 10.
SVAZ TĚL. POSTIŽENÝCH POŘÁDÁ NÁ-
KUPNÍ ZÁJEZD DO POLSKÉHO TĚŠÍNA
Info v KS
 
Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.nmvp.cz

 � PÁTEK 30. 9. AŽ NEDĚLE 2. 10.
BOŽSKÁ FLÉTNA
Mezinárodní hudební festival o Panově flétně 
a jejích interpretech.
Časový program na webu muzea — Janíkova stodola

 � SOBOTA 8. AŽ NEDĚLE 16. 10.
ÚRODA Z POLÍ, ZAHRAD A SADŮ ANEB 
VALAŠSKÝ HORTIKOMPLEX
Výstava představuje ve dvou rovinách plodiny ze-
mědělství z minulosti a ze současnosti. Pravidelně 
jsou k vidění odrůdy ovoce a okopanin, které byly 
v minulosti pěstovány nejen na Valašsku. Tyto od-
růdy a další zajímavosti může návštěvník přímo na 
místě srovnat s odrůdami současnými, které v po-
slední době dobývají český zemědělský trh.
Výstava je otevřena dle aktuální otevírací doba 
muzea, tedy od 9.00 do 16.00 hodin. V pondělí 
10. 10.  zavřeno — Dřevěné městečko

 � STŘEDA 2. 11.
MŠE SVATÁ
V kostele sv. Anny za zemřelé pochované na Va-
lašském Slavíně a dušičková pobožnost na hřbi-
tově.
16.00 hodin — Dřevěné městečko

Galerie CREARS
Tel.: 739 403 486

V říjnu je ve vile skupinová výstava — volný výběr 
a v Pavilonu Stage Garden autorská výstava mal-
by: PAMPELIŠKA — TARAXACUM OFFICI-
NALE, PETER  POLLÁG 
1. 10. až 19. 11.

SLUNEČNICE - Ateliér Sebevzdělávání z.s.
604 163 735 * iac.roznov@gmail.com
www.alternativnicentrum.webnode.cz

změn na místa, kterým říkáme domov.
19.00 hodin — Vrátnice
 
PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty
 

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz

 �NEDĚLE 2. 10.
DEN ARCHITEKTURY ANEB PROHLÍDKA 
ROZESTAVĚNÉ KNIHOVNY
Rozestavěnou novou přístavbou od ateliéru Čtyř-
stěn provede jeden z autorů architekt Karel Kubza 
spolu s ředitelem knihovny Pavlem Zajícem.
14.00 hodin — Spolák
 
PRVNÍ ŘÍJNOVÝ TÝDEN
TÝDEN KNIHOVEN
V rámci týdne knihoven jsme pro Vás připravili 
následující program na každý den:

 � PONDĚLÍ 3. 10. Vyhlášení soutěže O po-
klad strýca Juráša

 �ÚTERÝ 4. 10. Město v mé paměti s Pavlem 
Lasztoviczou

 � STŘEDA 5. 10. Kvíz pro studenty od 13 do 
15 let

 � ČTVRTEK 6. 10. Rendez-vous se swingem 
— hudebně-recitační večer

 � PÁTEK 7. 10. Kniha naslepo pro podzimní 
večery

 � SOBOTA 8. 10. Divadlo pro děti — Jak 
kašpárek zachránil pohádkovou říši

Čtenářská amnestie 3. až 8. 10. — celý týden bez 
poplatku za zpožděné vrácení knih
 

 �ÚTERÝ 4. 10.
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Zámek ve Valašském Meziříčí a rožnovsko-krá-
senské panství na přelomu 17. a 18. století.
Zveme Vás na inspirativní přednášku mladého 
historika Pavla Lasztoviczy zapáleného do života 
šlechty na přelomu 17. a 18. století.
17.00 hodin — Spolák
 

 � ČTVRTEK 6. 10.
RENDEZ-VOUS SE SWINGEM
Přijďte se zaposlouchat do swingových melodií 
a poezie k poctě českého básníka, dramatika 
a hudebníka Josefa Kainara.
18.00 hodin — Spolák
 

 �ÚTERÝ 18. 10.
AROMATERAPIE
Dvoudílný zážitkový cyklus ze světa léčivých rost-
lin a esenciálních olejů se Zuzanou Perzynskou.
17.30 hodin — Spolák
 

 � ČTVRTEK 20. 10.
DOKUMENTÁRNÍ FILM SVOBODNÉ DĚTI
Jak vypadá život dětí, které dostanou větší svo-
bodu ve svém životě a vzdělávání? Co se děje ve 
školách, kde hodiny nejsou povinné? A co když 
děti nechodí do školy a rodiče je doma do učení 
nenutí? Je možné rozšířit respektující výchovu 
i do oblasti vzdělávání? Může vůbec vzdělávání 
založené na dobrovolnosti fungovat?
17.30 hodin — Spolák
 
PRO DĚTI

 � SOBOTA 8. 10.
JAK KAŠPÁREK ZACHRÁNIL POHÁDKO-
VOU ŘÍŠI
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — Spolák
 

 � STŘEDA 19. 10.
PIDIKNIR O STROMECH
Celosvětový den stromů oslavíme aktivitami po-
dle pohádkových příběhů.
9.00 hodin — Spolák
 

 � SOBOTA 22. 10.
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — Spolák
 

 � STŘEDA 26. 10.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze Mo-
riony za věcné odměny.
13.00 hodin — Spolák

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197

ZDRAVOTNÍ TURISTICKÉ VYCHÁZKY

 �ÚTERÝ 4. 10. — SUCHÁ
Trasa: Pustevny — Skalíkova Louka — Suchá — 
Zavadilka (asi 11 km)
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 19

 �ÚTERÝ 11. 10. — KUNOVICKÁ  HŮRKA
Trasa: Kunovice — Loučka — Kunovická hůrka 
(asi 8 km)
Sraz v 7.35 hod. na vlakovém nádraží

 �ÚTERÝ 18. 10. — VALOVA SKÁLA
Trasa: Dušná — Valova skála — Vsetín (asi 10 
km)
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást.15

 �ÚTERÝ 25. 10. — ŠTRAMBERK
Trasa: Frenštát pod Radhoštěm — Lichnov — 
Štramberk (asi 11 km)
Sraz v 8.25 hod. na AN, nást. 11                                          

DALŠÍ AKCE V MĚSÍCI
 

 � SOBOTA 1. 10.
DIVADLO OSTRAVA, OPERA NABUCCO
Info v KS
 

 � PONDĚLÍ 3. 10.
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00 až 11.00 hodin — KS
 

 � STŘEDA 5. 10.
POSLEDNÍ VYCHÁZKA S HOLEMI
Poslední vycházka s holemi Nordic Walking spo-
jená se sběrem šípků. Bližší info Hanka.Majero-
va@seznam.cz, mobil 732 835 480.
16.00 hodin — sraz před KS
 

 � PÁTEK 7. 10.
SPOLEČNÝ VÝLET DĚTÍ MŠ A SENIORŮ 
DO ZÁCHRANNÉ STANICE V BARTOŠO-
VICÍCH
Info v KS
 

 �ÚTERÝ 11. AŽ ČTVRTEK 13. 10.
CO VAŘILY NAŠE BABIČKY — NÁUČNÝ 
PROGRAM VE VALAŠSKÉM MUZEU 
V PŘÍRODĚ
Zájemci o programy ve Valašském muzeu v příro-
dě hlaste se v Klubu seniorů.

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.nmvp.cz

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz

Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
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www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

 �NEDĚLE 2., 9., 16., 23. A 30. 10.
JÓGA PROTI BOLESTEM ZAD
skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 � PONDĚLÍ 3., 10., 17., 24. A 31. 10.
KUželův BUbenický KUrz
hra na africké bubny djembe — Pavel KUŽEL 
Kubeša
pokročilí 16.00 až 18.00 hodin, začátečníci 
18.00 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 4., 11., 18. A 25.10.
JÓGA PRO DĚTI ML.ŠK. VĚKU
skupinové cvičení — Zdenka Solanská
15.00 až 16.10 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 4. A 25. 10.
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
17.00 až 19.00 hodin — Slunečnice
 

 � STŘEDA 5., 12., 19. A 26. 10.
JÓGA PRO VŠECHNY
skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 6., 13., 20. A 27. 10.
RANNÍ JÓGA
skupinové cvičení — Zdenka Solanská
7.30 až 9.00 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 6. 10.
OSOBNÍ KONZULTACE A MASÁŽE S  AR-
KEM ŠČOTKOU
individuální setkání — Marek Ščotka
8.00 až 17.00 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 6. 10.
ZÁŽITKOVÁ PŘEDNÁŠKA S MARKEM 
ŠČOTKOU
na téma aktuálně aktuální — Marek Ščotka
17.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 11. A 18. 10.
JÓGA KE ZLEPŠENÍ METABOLISMU
skupinové cvičení — Zdenka Solanská
16.20 až 17.50 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 13. A 27. 10.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC PRO ŽENY
skupinové cvičení, tanec — Jana Vahalová, Alena 
Rárová
18.30 až 19.50 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 14. 10.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Jiřina Solvana Vašinová
18.00 až 21.00 hodin — Slunečnice

 �  ČTVRTEK 20. 10.
V RYTMU ŽIVOTA
relax, tanec — Hana Mašianová
18.30 až 19.30 hodin — Slunečnice

 � ČTVRTEK 20. 10.
VYHODNOCENÍ FUNKČNÍHO STAVU OR-
GANISMU — MITOCHONRIÁLNÍ MEDICÍNA
měření a poradna — MUDr. Michael Kučera
10.00 až 18.00 hodin — Slunečnice
 

 �NEDĚLE 23. 10.
SETKÁNÍ S FILIPÍNSKOU LÉČITELKOU
povídání, požehnání — Estela Palaris Orbito
10.00 až 11.00 hodin — Slunečnice
 

 �NEDĚLE 23. 10.
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ
povídání, požehnání, léčení — Estela Palaris Orbito
11.00 až 14.00 hodin — Slunečnice

Středisko volného času
Tel.: 571 115 635

POZOR! STÁLE JSOU VOLNÁ MÍSTA 
V NĚKTERÝCH KROUŽCÍCH SVČ — VÍCE 
INFORMACÍ NA WEBU STŘEDISKA VOL-
NÉHO ČASU

 � SOBOTA 1. 10.
ROŽNOVSKÝ KRPÁL/KRPÁLEK 2022
Tradiční závod horských kol pro děti i dospělé. 
Přihlášky přes www.roznovskabrazda.cz nebo 
mailem t.mikulenka@svcroznov.cz
9.00 hodin — koliba Dolní Paseky
 

 � ČTVRTEK 6. A 20. 10.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 

 � PÁTEK 14. 10.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ aneb LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD
Čeká vás muzika, divadélko, tanec světýlek, prů-
vod, občerstvení zajištěno. 
Více info: j.krenkova@svcroznov.cz
18.30 hodin — na návsi u altánu, Prostřední Bečva
 

 � PÁTEK 21. 10.
POHÁDKOVÝ PÁTEK — JEŽEK BODLINKA
Podzimní zavírání lesa. Kde spí v zimě zvířátka, 
to nám poví naše pohádka Divadla Maringotka.
17.00 hodin — sál SVČ
 

 � STŘEDA 26. 10.
UZÁVĚRKA PRACÍ PODZIMNÍ VÝTVAR-
NÉ SOUTĚŽE

Pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ. 
Více info: j.liskova@svcroznov.cz
 

 � STŘEDA 26. 10.
PRÁZDNINOVÁ TVOŘIVÁ DÍLNA
Lektor tvořivé dílny V. Kejharová. 
Více info: 723 659 265
8.00 až 15.00 hodin — SVČ

Základní umělecká škola
Tel.: 571 751 455
www.zusroznov.cz

 � PONDĚLÍ 17. 10
1. KONCERT ŽÁKŮ
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-
-dramatického oboru
17.30 hodin — ZUŠ
 

 �ÚTERÝ 18. 10.
SETKÁNÍ S PROF. IVANEM KLÁNSKÝM, 
KTERÝ PŘEDSTAVÍ SVOU NOVOU KNIHU
16.00 hodin — ZUŠ
17.00 hodin — klavírní koncert prof. Ivana Klán-
ského a jeho žáků
 
ŘÍJEN
28. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
Vystaveny práce žáků ZUŠ — malba, kresba, 
grafika a keramika
po až pá 12.00 až 18.00 hodin (kromě školních 
prázdnin) — ZUŠ

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608873807

 � PÁTEK 14. 10.
HUDEBNÍ FUJARÉ — GABRIELA VER-
MELHO & CM JAROSLAVA ČECHA
Dvojkoncert multižánrové houslistky a zpěvačky 
Gabriely Vermelho a cimbálovky „Čechovci“. 
20.00 hodin — Brillovka

 � PÁTEK 14. 10.
Workshop zpěvu s Gabrielou Vermelho
Dílna zpěvu s Gabrielou Vermelho. Délka kurzu: 
2,5 hodiny, poté následuje koncert. 
16.00 až 18.30 hodin — Brillovka (vstupenky jen 
v předprodeji)

 � PONDĚLÍ 24. 10. 
DIVADELNÍ FUJARÉ — FEKETE SERET-
LEK: KAR + KONCERT
Divadelní představení Kar na motivy Anny Kareni-
ny & koncert legendární kapely Fekete Seretlek. 
19.00 hodin — Brillovka

Základní umělecká škola
Tel.: 571 751 455
www.zusroznov.cz

Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608 873 807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare

Mateřské centrum Domeček (Domov mládeže SZŠ, Rožnov)
Akce v říjnu: 
4. 10. Cvičení pro rodiče s dětmi
6. 10. Beseda o výchově dětí

11., 13., 20., 25. a 27. 10. Cvičení pro rodiče s dětmi
18. 10. Pohádka O veliké řepě
Setkání probíhá každé úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.30 hodin. 
Vsetupné 30 Kč pro rodinu. Info na www.poradnaroznov.webnode.cz (r)
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Zvěřinové speciality, Běhej Valachy i stezka odvaZvěřinové speciality, Běhej Valachy i stezka odvahyhy
Tipy na akce, které byste si rozhodně neměli nechat ujít!Tipy na akce, které byste si rozhodně neměli nechat ujít!

Jak si zpříjemnit podzimní víken-
dy? Udělejte si výlet do Velkých 
Karlovic na některou z akcí Resor-
tu Valachy. Co se chystá?

O víkendu 8. a 9. 10. se můžete 
těšit na Víkend zvěřinových speci-
alit na terase hotelu Horal. V so-
botu k posezení zahraje Bolek 
Vjaclovský, v neděli heligonkáři. 
V sobotu 8. 10. se koná v hotelu 
Galik kurz přípravy borůvkových 
knedlíků, v neděli 9. 10. kurz pe-
čení valašských frgálů.

Sobota 15. 10. bude patřit 
tradiční akci Podzimní kouzlení 
u Galiku. Zapojte se s dětmi do 
tvoření z podzimních materiálů, 
soutěžte o nejhezčího „podzi-
máčka“ a užijte si doprovodný 
program se závěrečnou stezkou 
odvahy.

V sobotu 22. 10. se koná oblíbe-
ný běžecký závod Běhej Valachy, 
poslední letošní akce DATART 
Valachy tour. Dospělí si mohou 
vybrat ze dvou tras (7 a 12 km), 
uskuteční se i závody dětí v 7 vě-
kových kategoriích.

Více na www.valachy.cz/akce

Na co se můžete 
těšit do konce roku: 

 �  30. 10., 20. 11., 28. 12.
Kurz pečení frgálů

 �  5. 11. 
Degustační večer s Vinařem 
roku Jiřím Uherkem

 � 11. — 20. 11. 
Svatomartinské hody v hote-
lech Lanterna a Horal

 � 16. 11. 
Noc bílých lanýžů

 � 3., 10. a 17. 12. 
Kurz pečení vánočky

 � 16. 12. 
Etiketa stolování s Ladislavem 
Špačkem

Pojďte se zahřát do Wellness Horalu

Ke koupání tu mají tři termální ba-
zény se slanou vodou vyhřívanou 
až na 36 °C, k tomu menší fitko, 
útulný saunový svět s každodenní 
nabídkou saunových rituálů a zážit-
ky doplňuje pestrá nabídka masáží 
a beauty ošetření. 

Využijte akční zvýhodnění vstup-
ného ve všední dny. Například v pá-
tek mají děti vstup za 99 Kč. Připra-
veny jsou i výhody pro ty, kteří slaví 
narozeniny nebo výročí svatby.  (pr)                   

Více na www.wellnesshoral.cz

Kde se Valachům líp spalo — na peci, nebo ve chlévě?
Historické poohlédnutí Richarda Sobotky

V minulých dobách také byla byto-
vá tíseň, jen s tím rozdílem, že byty 
nebyly obecními úřady obhospoda-
řovány, zájemci o byt si tento sjed-
návali sami. Lidé tehdy nebyli tak 
nároční jako v současné době. Byly 
případy, že rodiče oženili syna, pro-
vdali dceru a všechny tři rodiny až 
do vymření bydlely v jedné nebo ve 
dvou jizbách, společně používali, 

pokud jej měli, nábytek, kuchyňské 
nádobí i pec na přípravu jídla.  

Poněvadž členů rodiny časem 
přibývalo, vznikaly různé potíže, 
třeba že neměli kde spát. Využívali 
proto všech možností, které měli. 
Kromě jednoho, dvou lůžek, které 
měli v jizbě, spávali v létě na půdě 
a ve stodole na seně, otavě nebo 
slámě. 

Horší to bývalo v zimě. Večer 
museli nanosit do jizby slámu, 
rozložili ji na podlahu a na ní spa-
li, ráno ji zase vynášeli. Jiní spali 
na lavicích u stěn. Děti spávaly na 
široké peci, tam léhávali i nemoc-
ní revmatismem. 

Když se obyvatelé domu ne-
vešli na noc do jizby, spávali ve 
chlévě, kde byly kravičky, ovce, 
koza. I vepř se na zimu dával do 
chléva k ostatnímu dobytku, aby 
mu bylo teplo, v koutě se pro 
něho ohradilo místo, kterému se 

říkalo – cárek. Nad tímto cárkem 
se zhotovilo z desek nebo z ku-
latého dřeva pevné lešení, zvané 
poval (strop). Na poval se dala 
sláma nebo seno, prostřely se mě-
chy, ovčí kožešiny a postel byla 
hotová. Spávaly tam tři až čtyři 
dospělejší děti, přikrývaly se sta-
rými kabáty a kožešinami. 

Hygienické prostředí zde ovšem-
že nebylo, ale zato jim bylo tep-
loučko.  

Richard Sobotka

Senioři si v září užili zahradní slavnost
První zářijový pátek byl pro oby-
vatele Domova pro seniory v Rož-
nově pod Radhoštěm poněkud 
mimořádný. V  uvedený den se 
v  jeho venkovních prostorech ko-
nala tradiční, oblíbená, velkolepá 
zahradní slavnost.

„Na tento den jsme se všichni těši-
li. Bohužel těsně před zahájením 
vypnula v celém městě elektřina, 
takže jsme museli narychlo impro-
vizovat. Ven se tak kvůli nefunkčním 
výtahům dostala jen část imobilních 
klientů z vyšších pater. Zbylí zájemci 

celou akci sledovali alespoň z k za-
hradě přilehlých balkónů. Jinak vše 
klapalo podle plánů. Vystoupila cim-
bálovka Radhošť, měli jsme ukázku 
canisterapie, nechybělo bohaté po-
hoštění od sponzorů, za což jim pa-
tří velké díky. Celý program skvěle 

odmoderoval pan Radim Janča, a to 
i přesto, že měl v daný čas na sobě 
měřicí přístroj, tak zvaného Holtera,“ 
uvedla za organizátory z Domova 
Jana Bártková a dodala: „Ještě ne-
smím zapomenout na výstavu kreseb 
našeho obyvatele — 94letého Mirosla-
va Havlase. Vernisáž se uskutečnila 
přímo na slavnosti a obrazy jsou na-
dále k vidění v Domově — ve třetím 
podlaží budovy B.“                        (r)
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Úterý 4. 10.  → 20:00 
Vrátnice

Shilpa Ray
Famózní brooklynská zpěvačka a hráčka 
na harmonium s indickými kořeny se po 
vydání letošního alba „Portait of a Lady” 
vydává na evropskou šňůru. Patří k nej-
zajímavějším hlasům, jaké současný roc-
kový New York nabízí. Hlasitý soulově 
rockový kabaret s punkovým nábojem 
a kompletní kapelou. Zajímavostí je, 
že její debutovou nahrávku vydal Nick 
Cave na svém vlastním labelu.

Středa 19. 10.  → 19:00 
Vrátnice

Kristina Barta Quartet
Mladá pianistka přichází se svěžím 
poselstvím z prostředí české jazzové 
scény. Její kompozice s originálními 
texturami jsou často kontrapunktic-
ky vrstvené a harmonicky obtížné, 
ale jsou obohaceny o dospělý pop 
a rock, je zkrátka nespoutaně krea-
tivní. Obsazení: Kristina Barta – klavír; 
Nela Dusová – saxofon; Peter Korman 
– kontrabas; Marek Urbánek – bicí.

Úterý 25. 10.  → 19:00 
Evangelický kostel

Madrigaly válečné
a milostné
Koncert Czech Ensemble Baroque 
a jejich provedení vrcholného cyklu 
vášnivých madrigalů z pera italského 
skladatele Claudia Monteverdiho. 
Zveme vás také na besedu s diri-
gentem Romanem Válkem spojenou 
s degustací pivovaru Holendr, která 
vás naladí na tuto událost. Klub 
Vrátnice, čtvrtek 20. října v 18 hodin.

vás zve na

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Čas je písek v hodinách přesýpacích

Rekonstrukce a přístavba knihovny 
na pravém břehu řeky pokračuje 
tempem úměrným. V průběhu září 
naznala přístavba reálných kontur 
a svými rozměry a rozsahem se za-
řadila mezi stavby subtilní, tedy ne 
mezi megalomanské a naddimenzo-
vané, jak bývá někdy svými odpůrci 
neprávem označována. Věřím, že 
hlavnímu dodavateli stavby firmě 
První Key-Stav tempo vydrží a veš-
keré možné záludnosti, které se 
při rekonstrukci více než stoletého 
objektu objevují a ještě mohou obje-
vit, se podaří uspokojivě zvládnout 
a vyřešit tak, aby v druhé polovině 
roku 2023 mohli všichni občané 
města využít nových a rekonstruo-
vaných prostor knihovny k uspoko-
jení svých čtenářských, informač-
ních a kulturních potřeb.

Do té doby budou muset zá-
jemci o využívání služeb knihovny 
překousnout omezení, které nám 
pobyt v náhradních prostorech 
Společenského domu přináší. Tím 
zatím posledním je nutné ome-
zení rozsahu skladových prostor 
pro knihy, redukce provozu čítár-
ny a dalších provozních prostor 
knihovny z důvodu špatně připra-

veného projektu změny užívání 
objektu jeho vlastníkem.

Avšak život je přece jen o řešení 
problémů, bez nich by byl možná 
fádní a moc pohodlný. A proto 
doufáme, že stávající, a to nejen 
pro knihovnu, komplikované ob-
dobí, se podaří překlenout. Držme 
se, avšak do té doby nestůjme se 
založenýma rukama.

Poslední zářijový týden byl pro 
knihovníky z těch hektických, ode-
hrála se Noc literatury, Broučci 
a Pašerácké stezky. Nadto zapo-
čaly tradiční vzdělávací aktivity 
knihovny pro žáky základních 
škol. Pro následující období je 

knihovnou více akcentováno téma 
mediální gramotnosti. Ono je 
vlastně zajímavé a důležité umět si 
připustit, že jsme jako lidé pod ne-
ustálým mediálním tlakem a v řadě 
ohledů je námi manipulováno. Ať 
už v negativním či pozitivním smy-
slu. Právě proběhnuvší komunální 
volby (a jakékoliv další v budouc-
nu) jsou toho zřejmým příkladem. 
Proto je důležité umět se v tomto 
světě (polosvětě) informací, posto-
jů, názorů, manipulací a bůhvíčeho 
dalšího umět aspoň zhruba vyznat 
a orientovat se v něm. A čím dříve 
se začne s učením, tím lépe. (Ale 
není ostudou začít i ve vysokém 

věku, ve vzdělávání totiž hranice 
neexistují. Tedy neměly by.)

Je to jako se čtením. Všichni tvr-
díme, že umíme číst. Mechanicky 
ano, ale ve skutečnosti?

Program knihovny v úterý 4. října 
od 17.00 nabízí besedu historika Pav-
la Lasztoviczy Zámek ve Valašském 
Meziříčí a rožnovsko-krásenské pan-
ství na přelomu 17. a 18. století a ve 
čtvrtek 6. října od 18.00 Rendes-vous 
se swingem, tedy hudebně-poetickou 
poctu Jiřímu Kainarovi, kterou pro 
Vás připravilo Sdružení přátel swin-
gu a poezie z Frenštátu. Obě akce 
proběhnou ve Společenském domě 
a budeme se na Vás těšit.
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Interiérové osvětlení

 
   Určíme vhodný počet a pozice svítidel.
   Poradíme s výběrem svítidel.
   Vytvoříme vizualizaci osvětlení.
   Zajistíme dodání a montáž.

Svítím pro tebe

Stavíte, rekonstruujete nebo jen zvažujete změnu 

osvětlení?

Zabýváme se zdravým světlem a rádi Vám 
vytvoříme návrh osvětlení na míru.

info@svitimprotebe.cz

www.svitimprotebe.cz

+420 724 411 489

http://www.dumbarev.cz
http://www.svitimprotebe.cz
http://www.prace-pwo.cz
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https://spolecnost.kaufland.cz/
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http://www.brose.cz
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Galerie Kostnice se těší velkému zájmu publika

Pomalu končí další výstavní sezona 
v rožnovské Kostnici (u kostela), 
kterou pořádá Téčko ve spolupráci 
s římskokatolickou farností. Od za-
čátku června do konce září jste moh-
li zhlédnout tři zajímavé výstavy. 

Jako první tady představil řezbář 
Jiří Kobr své dřevěné plastiky, re-
liéfy a ruční tisky na starých pro-
stěradlech. Dvě sochy umístil také 
ve farské zahradě. Následoval Vra-
tislav Varmuža, výtvarník úzce spo-
jený s naším městem. Z Rožnova 
pochází jeho paní, má zde chalupu 

a mnoho přátel. Galerie se zaplni-
la objekty z glazované kameniny 
doplněnými grafickými tisky na 
stěnách. Až do neděle 2.  října mů-
žete navštívit výstavu olomoucké 
fotografky Mileny Valuškové s  ná-
zvem Horizonty. Autorka zachy-
cuje pohled meditujícího člověka 
na krajinu ukrytou za horizontem. 
Jak sama dodává: „O výběru foto-
grafií pro tuto galerii rozhodla sama 
Kostnice. Jak víme, kostnice bývaly 
prostorem pro ukládání lidských 
ostatků, kostí, kostiček, ale některé 
mnišské řády kostnici měly jako mís-

to modlitby, meditace, jako memento 
mori. Pomysli na smrt. Pomysli na 
to, co je za horizontem tvého života, 
a právě tyto fotografie mohou být me-
taforou k tomuto významu kostnice  
jako místa ticha.“

„Jsem moc rád, že se nám poda-
řilo oživit tuto unikátní památku. 
V  letošním roce se návštěvnost blíží 
k číslu 1 500. Z Kostnice se stal vý-
stavní prostor, který má svou energii, 
a kurátorka Gabriela Nováková jej 
citlivě naplňuje zajímavými výstav-
ními projekty. A také jsem moc rád 
za spolupráci s Iskérkou, z jejichž 

řad jsou kustodi dohlížející na provoz 
galerie,“ dodává Jakub Sobotka, ře-
ditel Téčka.

Za Iskérku musíme ocenit, že 
spolupráce pokračuje a vzkvétá. 
Kostnice nabídla letos pracovní 
příležitost osmi lidem. Kustodi po-
znali nové, inspirativní a zajímavé 
autory, pro které bylo radost praco-
vat. „Tato sezona měla jednoho mi-
mořádného a neobvyklého návštěv-
níka, byl jím papoušek Žako. Přišel 
s ním na vodítku jeden manželský 
pár a já jsem se s ním vyfotila,“ říká 
paní Iveta.                             (r, Téčko)

Historie hážovských hasičů se píše dlouhých 70 let
Druhá půlka srpna patřila v rožnov-
ských Hážovicích oslavám. Tamní 
sbor dobrovolných hasičů se dožil 
úctyhodných 70. narozenin.

Oslavy se druhou srpnovou sobotu 
i přes nepřízeň počasí vydařily. Vše 
začalo schůzí, na níž byla připome-
nuta historie a činnost sboru a zá-
roveň byli jednotliví členové sboru 
oceněni (např. za věrnost, za oběta-

vou práci…). Odpoledne pokračovaly 
oslavy neoficiální částí, která byla 
již pro všechny příznivce hasičů. Od 
17 hodin probíhaly exhibiční ukázky 
požárních útoků všech věkových ka-
tegorií hážovských hasičů — mladší 
žáci, starší žáci, ženy, muži, muži 
35+ a  jako bonus „staří páni“ s dnes 
již historickou motorovou stříkač-
kou z roku 1954. Diváci byli nadše-
ni a  všechny odměnili bouřlivým 

potleskem. Po 19. hodině proběhlo 
tradiční kulturní překvapení, které 
mělo vazbu na činnost sboru — práce 
s mládeží a  pro mládež, společensko-
-kulturní činnost a sportovní činnost. 
„Takže na začátku jsme zahráli dětem, 
a nejen jim ukázky z několika večerníč-
ků a  pohádek, následoval tanec inspi-
rovaný filmem Pomáda, jenž jsme před-
vedli v loňském roce při kácení máje 
a  měl velký úspěch, a zakončili jsme 

to zábavnými tanečními rozcvičkami 
všech družstev hasičů. Tu poslední si 
mohli s námi užít i účastníci z řad divá-
ků. Po programu následovalo losování 
tomboly, a pak již probíhala volná zá-
bava s DJ. Celkem se oslav zúčastnilo 
přes 200 lidí. Je taky potřeba zmínit, že 
celá akce proběhla nejen díky hasičům, 
ale také díky jejich přátelům a podpo-
rovatelům,“ uvedla Jana Dravecká 
ze  SDH Hážovice.                         (r)

Oslavit jubileum přišlo za hážovskými hasiči na dvě stě lidí. Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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uvádí

FUJARÉ
FEKETE SERETLEK

CM ČECHOVCI
GABRIELA VERMELHO

DIVADLO
KONCERT

WORKSHOP FUJARE.CZ

V ŘÍJNU 
HRAJEME

14. 10.

24. 10.

Březovec CUP 2022 opět s mezinárodní účastí
Zuberský Březovec hostil první zářijovou sobotu 18. ročník oblíbených mo-
torkářských závodů v crosscountry jednotlivců — Březovec CUP. Letos si sem 
přijelo změřit síly 75 borců nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. 

Motorkářské speciály burácely v Zubří už od dopoledních hodin, kdy 
jako první na trať vyrazili hobby závodníci. Po nich pak přišli na řadu 
profíci a veteráni nad 40, resp. 50 let.  „Jedno kolo měří tři tisíce tři sta me-
trů, přičemž jelo se z větší části po motokrosové trati, kdy dílčí úseky zasahují 
do lesních cest. Zvítězil ten, kdo zvládl za dvaasedmdesát minut najet nejvíce 
kol. Zajímavostí je to, že letošní trať jsme přichystali v protisměru. Každý rok 
se snažíme vymýšlet nové úseky a trať alespoň trochu obměňovat,“ vysvětlil 
hlavní organizátor Ota Juříček z pořádajícího OFF Road Klubu Zubří.

A jak vše nakonec dopadlo? Kategorii HOBBY ovládl Michal Bortel, 
PROFI—L Samuel Kojecký, PROFI—X Milan Baroš (absolutní vítěz le-
tošního zuberského závodu v cross country, jenž zároveň získal putovní 
pohár spolku OFF Road Klub Zubří — pozn. red.), VETERÁNŮM  nad 
40 let vévodil Milan Hurta a  nad 50 let René Brisuda. 

            Text a fota Pavel Románek

Vítěz závodu Milan Baroš.

Společná fotka organizátorů a zuberských fanoušků. 
Čtvrtý zprava nahoře je ředitel akce Ota Juříček.

Do Zubří přijel i z nedaleké Va-
lašské Bystřice Miroslav Šimčík.

http://www.penzion-janostik.cz


SPORT STRANA 15 / 30. ZÁŘÍ 2022

Rožnovský pěňák je už házenkářskou tradicí
V pořadí již IV. ročník softhandballo-
vého turnaje nazvaného Rožnovský 
pěňák se uskutečnil v sobotu 10. září 
ve sportovní hale SŠIEŘ (vakuovka). 

Pořadatelé, tedy rožnovští házen-
káři, museli z důvodu nepříznivé 
předpovědi počasí změnit tradiční 
venkovní atletický areál Dany Zá-
topkové na vnitřní prostory haly. 
Softhandball je v Rožnově vytvo-
řené odvětví házené, které vzniklo 
z  házené 4+1 pro nejmenší mini-
házenkáře. „Jsme propagátoři tohoto 
zábavného druhu házené, která se 
hraje s upravenými pravidly na ma-
lém hřišti bez driblinku s pěnovým mí-
čem, a rozšířili ho na všechny věkové 
kategorie,“ uvedl hlavní organizátor 
turnaje Miloslav Janošek. 

Kategorie C — Hobíci (pro nej-
menší), se kvůli přesunu na halu, 
kde není možné vytvořit více než 
dvě hrací plochy, musela zrušit. 
Kategorie Handballíci byla obsaze-
na šesti družstvy. V systému každý 
s každým na jedné hrací ploše se 
hrála velmi pěkná házená. Nejtěžší 
to měli ti nejmenší z řad mladších 
žáků, kteří pod názvem Lišáci ob-
sadili 5. místo. Před nimi skončili 
jejich spoluhráči Myšáci. Na třetím 
místě a bronzové medaile získali 
osmáci z Podskalky (rožnovská ZŠ 
Pod Skalkou) v družstvu Opat 04. 
Druhé místo patřilo dalšímu školní-
mu družstvu deváťáků z Podskalky 
s  názvem Lenochodi. Na prvním 
místě se umístila dvě družstva, jež 
ve skupině vše vyhrála a ve vzá-
jemném utkání remizovala. Jeden 
z těchto týmů vytvořili házenkáři 
a sportovci ze sedmého ročníku ze 
ZŠ Pod Skalkou v družstvu Sexy 
Bonbónky a druhým družstem byli 
deváťáci z Podskalky Pepa Team.

Neméně zajímavá byla kategorie 
A — Profíci určená pro dorostence 
a dospěláky, do níž bylo přihlá-

šeno šest družstev. Tým tvořený 
mladšími dorostenci házené s ná-
zvem Mladší dorost A zazname-
nal několik pěkných výsledků, ale 
na vítězství v utkání to nestačilo, 
a  tak z toho bylo konečné šesté 
místo. Pátá příčka patřila klukům 
z  Rožnova a Zubří s názvem 
GratulujiKVýhře, kteří dokázali 
jednou zvítězit. Čtvrté místo se 
dvěma vítězstvími ve skupině pa-
třilo týmu Muži Rožnov. Bronz 

obsadili kluci v týmu Starší dorost 
z Rožnova, přičemž překvapením 
turnaje bylo družstvo současných 
a bývalých hráčů ALFA s kapitá-
nem Michalem Kulišťákem, kteří 
se prostříleli na druhé místo. Čer-
ný kůň turnaje družstvo Černá 
perla se zvučnými jmény místních 
házenkářů Lukáš Závorka, David 
Dobiáš posíleni šikovným Tomá-
šem Němcem a Jakubem Strká-
čem, jenž si odskočil od fotbalu, 

dokázalo zvítězit, když ve skupině 
pouze jednou remizovalo. V bráně 
vítěznému týmu tentokrát pomohl 
k vítězství skvělý Tomáš Měrka. 
„Závěrečné poděkování patří dobro-
volným organizátorům z řad žáků 
ZŠ Pod Skalkou, městu Rožnovu, 
TJ Rožnov a za urychlené poskytnu-
tí zázemí také vedení SŠIEŘ,“ dodal 
Janošek.

Text a fota Pavel Románek
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INZERCE

Jubilejní Zátopkův běh byl rekordní
Zářijový Běh rodným krajem Emila 
Zátopka byl jubilejní hned dvakrát. 
Konkrétně šlo o 20. ročník a také 
oslavu nedožitých 100. narozenin 
Dany a Emila Zátopkových, kteří 
se narodili ve stejný den, 19. září 
1922. 

Běh tradičně odstartoval v rod-
ném městě Emila Zátopka, Kop-
řivnici, cílem se pak stal 22,3 km 
vzdálený Rožnov. Konkrétně Dře-

věné městečko. Právě tady je na 
Valašském Slavíně místo posled-
ního odpočinku jak Emila, tak 
i  Dany.

Ve skanzenu se uskutečnilo 
vyhlášení vítězů a zpestřením byl 
letos slavnostní pořad ke 100leté-
mu jubileu slavných olympioniků. 
Hejtman Zlínského kraje Radim 
Holiš během něj udělil Emilu Zá-
topkovi Záslužné vyznamenání 
1.  stupně, in memoriam, za mi-

mořádné a výjimečné zásluhy. Ju-
bilejní 20.  ročník zdolal rekordní 
počet účastníků — 285  jednot-
livců (223  mužů a  62  žen) 
a  33  dvoučlenných štafet. 

Nejrychleji zvládl trať v čase 
01:15:25.83 Roman Adamovich 
(startoval v kategorii Muži A 
18  až 39 let, Bělorusko). 

Ženám kralovala Petra Pasto-
rová z  MK Seitl Ostrava (běžela 
v  nejstarší kat. Ženy H 45+!).    (r)

„Zátopka“ si zaběhl    
i Martin Němeček 
z Valašské Bystřice.

Pravidelným účastníkem je Martin Klesa běžící za TJ Gumárny Zubří.

V kategorii štafety nechyběla ani 
Rožnovanka Michaela Karbanová.

Záslužné vyznamenání 1. stupně, in memoriam, pro Emila Zátopka. Fota Jiří Balát

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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